Verslag Vergadering Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord
Donderdag 29 augustus, 19.30 uur Noorderlicht
1. Persoonlijk rondje na de zomervakantie
Vakantie is iedereen goed bevallen. Dank voor diegenen die toch nog hebben deelgenomen aan een bepaald
overleg tijdens de zomervakantie.
2. Nieuwsbief en website
Bijdrage aan de Nieuwsbrief door LBG is dit keer aanzienlijk. Met dank aan allen die hieraan hebben
meegewerkt.
Wat betreft website kan van subgroep Activiteiten verwijderd worden:* Volgen ontwikkelingen Mijn Buurtje; Mede
opstellen criteria innovatiefonds; Parkeren Passedwarsstraat en Buizerdstraat; Recept voor oliebollen.
3. Wandelroutes
In vakantie gecheckt; gele route moet nog; huidige kleur stickers worden eerst opgemaakt, voordat er nieuwe
worden besteld in een andere (beter zichtbare) kleur.
4. Kinderboerderij
Veel discussie over Kinderboerderij; op de site van Weijkpark is een uitnodiging gevonden voor 5 september.
Daar mogen we ook naar toe (19.30 uur Noorderlicht) samen met eventuele wijkbewoners, die vragen hebben of
zich zorgen maken over de komst van een kinderboerderij. Volgens de gemeente staat de komst van een
kinderboerderij los van de uitbreiding van speeltoestellen tegenover het voorgenomen terrein van de
kinderboerderij. Niet alle leden van LBG zijn van mening dat dit een gerechtvaardigd standpunt is, maar Patricia
neemt een beslissing van de gemeenteraad hierover als leidraad. Initiatiefgroep kinderboerderij heeft de LBG in
een mail laten weten dat de zij voornemens is om op 19 september gezamenlijk een intentieverklaring t.b.v. de
ontwikkeling van Weijkpark Wijchen Noord te ondertekenen. Aangezien wij met lege handen staan om de
buurtbewoners gerust te kunnen stellen en de leden van de LBG in merendeel tegen de plannen zijn, zullen wij
de intentieverklaring niet tekenen.
5. Fietsproject
Werkgroep fietsroute zal ook de overige routes intensief bekijken en de conclusies en aanbevelingen gaan delen
met beleidsmedewerker Verkeer, Vervoervan de gemeente die onze overige opmerkingen zo goed mogelijk heeft
verwerkt in een aanpassingsplan. Het is ook de bedoeling om contact te leggen met de Wijkagent en met de
middelbare scholen in Wijchen om te zien welke knelpunten zij ervaren.
6. Kraanvogelterrein
Op vrijdag 23 augustus heeft de LBG overleg gehad met gemeenteambtenaren over Kraanvogelterrein. Besloten
is dat LBG een “inspiratieavond” organiseert op 5 november in aanwezigheid van gemeentedeskundigen voor alle
wijkbewoners van Noord. Nadere invulling volgt nog.
7. Parkeren in Noord
Afspraak over parkeer plaatsen in Nachtegaalstraat, Vinkstraat en Merelstraat zal plaatsvinden op DONDERDAG
12 september vanaf 15.30 uur Huis van de Gemeente
8. Zwerfvuil
LBG doet mee aan WORLD CLEANUP DAY 2019 en wel op zaterdagmorgen 21 september vanaf 10.00 uur
(verzamelen bij Tunnelweg 140). LBG zal artikel plaatsen in Wegwijs. LBG zal met gemeete contact opnemen als
er veel meer deelnemers komen dan gebruikelijk. LBG zorgt voor de start voor koffie met lekkers (LBG betaalt).
Verdere data zwerfvuil: 15 november en 27 maart 2020 allebei om 15.30 uur.
9. Bijeenkomst Oud Wijchen
Datum gepland voor 10 oktober 19.30 uur Noorderlicht. Misschien is twee uur wel te lang; laten we vooral de
wijkbewoners ook aan het woord laten over hun historie in Wijchen Noord.
10.
Volgende bijeenkomsten
5 september over Weijkpark
12 september Parkeerplaatsen
18 september 11.30 Fietsproject
19 september intentieverklaring Weijkpark
21 september Zwerfvuilochtend
25 september LBG vergadering (wachten op antwoord Marieke!)




11.
Rondvraag
Verslag van vorige vergadering is niet aanwezig
LBG maakt zich zorgen over restafval (incontinentiematerialen): LBG neemt contact op met gemeente
Graag allen actieve attentie voor werving nieuwe leden LBG.

